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- W Polsce Światowy 
Dzień Seniora obchodzimy 
14 listopada. Święto stanowi 
rodzimy odpowiednik Mię-
dzynarodowego Dnia Osób 
Starszych, obchodzonego 
na świecie z reguły 1 paź-
dziernika. Czy emerytom, 
rencistom albo inwalidom 
potrzebne są takie imprezy?

- Ewa Michalkiewicz - Tak 
powinno być. Ludzie, których 
zrzesza nasza organizacja, 
powinni mieć swoje święto. 
Pracowali przez całe życie, 
niektórzy bardzo ciężko, więc 
sobie zasłużyli po tylu latach. 
Jesienią mamy święto seniora, 
a inwalidy jest w maju. Zro-
biliśmy więc zabawę 19 paź-
dziernika w piławskiej piz-
zerii. Nie przyszło zbyt wiele 
osób, bo tylko 30, ale chcieli-
śmy swoje święto jakoś uczcić. 
Goście dopisali, więc imprezę 
skończyliśmy około pierwszej  
w nocy. 

- Nie czekacie, aż ktoś wam 
coś da, tylko sami się organi-
zujecie…

– W zarządzie organiza-
cji znalazłam się praktycznie 
przez przypadek. W połowie 
2012 roku pani przewodni-
cząca poprosiła mnie o pomoc, 
tak po starej znajomości.  
Z wykształcenia jestem tech-
nikiem handlowo-ekonomicz-
nym i przy jej udziale oraz 
kolegi sekretarza pomagam 

w rozliczaniu działalności 
związku. Księgowość orga-
nizacji prowadzi się trochę 
inaczej niż zakładu przemy-
słowego, ale się wdrażamy. 
Dobrze nam się współpra-
cuje, więc wydaje mi się,  
że zmierzamy we właści-
wym kierunku. Organizujemy 
wycieczki i już nawet pla-
nujemy, gdzie, mniej więcej, 
chcielibyśmy jechać w przy-
szłym roku. Na przełomie roku 
zrobimy zebranie i ustalimy  
to dokładnie. Już dziś wiadomo 
jednak, że jednym z celów 
będzie Jaskinia Niedźwie-
dzia w Kletnie. Być może uda 
nam się przy okazji zwiedzić 
Hutę Szkła Kryształowego  
„Violetta” w Stroniu Śląskim. 

- A jak pani trafiła do 
zarządu?

- Józefa Maciejowska – 
Kończyła się pięcioletnia 
kadencja starego zarządu  
i byłam na walnym zebraniu 
naszego oddziału. Wybie-
rano spośród obecnych na 
sali. Choć byłam przekonana,  
że zostanę skarbniczką, bo 
trochę znam się na księgowo-
ści, wyszło jednak inaczej… 
Nikt bowiem z nowych człon-
ków zarządu nie chciał zgo-
dzić się na funkcję przewod-
niczącej, więc ja nią zostałam. 

To już drugi rok od wyborów.  
- Które z ostatnich działań 

przyniosło wam największą 
satysfakcję? 

E.M. – Zwiększyliśmy 
liczbę wycieczek turystycz-
nych organizowanych przez 
nasz odział. Panie nam dzię-
kują, a to szczere reakcje,  
po których można sądzić, 
że zadowolenie członków 
związku wzrasta. Chcieliby-
śmy dużo zwiedzać, ale szu-
kamy miejsc niedrogich i zara-
zem atrakcyjnych, więc podró-
żujemy po okolicy. Były już 
różne propozycje, ale na przy-
kład wyjazd do Pragi wiąże 
się z większymi kosztami,  
na które nas nie stać. Na szczę-
ście wspiera nas Urząd Miasta 
w Piławie Górnej. Na razie  
za cel obraliśmy sobie Dolny 
Śląsk. W wycieczkach średnio 
uczestniczy prawie 40 osób. 
Zabawy taneczne robimy tak 
jak dawniej.

- Zrzeszacie 132 członków. 
Jak sądzicie, po co ludzie 
przystępują do waszej orga-
nizacji?

J.M - Aranżujemy im wolny 
czas. Nie muszą szukać biur 
podróży, organizatorów 
imprez tanecznych czy wyda-
rzeń kulturalnych. Wszystko 
załatwiamy samodzielnie.  
Na początku roku ustalamy 
plan działań, na przykład pre-
cyzujemy, co chcielibyśmy 
jeszcze zwiedzić, a później  
to realizujemy. Chcieliby-
śmy, żeby jak najwięcej ludzi  
przychodziło do nas.

- Dlaczego?
E.M. – Ludzie spotykali 

się kiedyś w zakładach pracy, 
gdzie stale organizowano róż-
nego rodzaju imprezy. Eme-
ryci nie mają wielu okazji  

do spotkań. Jedynie na ulicy. 
My stwarzamy sytuacje, 
kiedy ludzie mogą poznać się 
ze sobą, dłużej porozmawiać 
lub po prostu pobyć w miłym 
gronie. Wydaje nam się też, że 
wycieczki są lepszą okazją niż 
zabawy taneczne, bo wśród nas 
jest wiele wdów i wdowców. 
Mamy więc mniej chętnych 
na imprezy taneczne, bo nikt 
przecież nie przychodzi na nie, 
żeby sobie posiedzieć… Dla 
najstarszych osób, które nie są 
już w stanie gdziekolwiek jeź-
dzić, pod koniec roku przygo-
tujemy zaś paczki świąteczne. 

J.M. - Sama bardzo chętnie 
uczestniczę w wycieczkach. 
Lubię podziwiać zabytki, 
architekturę, jak to mogliśmy 
robić ostatnio w zamku Książ. 

- A co myślicie o popular-
nym Uniwersytecie Trze-
ciego Wieku?

J.M. - Najbliższy taki uni-
wersytet jest w Dzierżoniowie 
i Bielawie. Starsi ludzie mogą 
się tam uczyć języków obcych 
czy obsługi komputera. 

E.M. - Ludzie są mądrzy  
i aktywni. Potrzebują rozwijać 
się nawet w starszym wieku, 
zwłaszcza że mają wtedy dużo 
czasu. Ktoś, kto całe życie 
pracował np. przy krosnach 
w „Bobo”, może się wresz-
cie dokształcać, bo chce coś 
jeszcze osiągnąć, dla własnej 
satysfakcji. Znam dorosłą już 
panią, która poszła na studia, 
żeby swoim dzieciom z śred-
nim wykształceniem udowod-
nić, że skoro ona może się 
jeszcze uczyć, to ich młodym 
umysłom dalsze przyswajanie 
wiedzy przyjdzie na pewno 
łatwiej.  

Pełna wersja wywiadu na 
www.pilawagorna.pl

Ludzie są mądrzy i aktywni

Rozmowa ze Skarbniczką Ewą Michalkiewicz i Przewodniczącą Józefą Maciejowską z Zarządu Oddziału 
Rejonowego w Piławie Górnej Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów

Skarbniczka

Przewodnicząca
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Prace legislacyjne nad 
zbiorem zasad regulujących 
emisję trudnych do wytrzy-
mania zapachów sięgają 
lat 90. ubiegłego wieku. 
Powstała wtedy Krajowa 
Strategia Zmniejszania 
Zapachowych Uciążliwo-
ści. Do sprawy powrócił 
rząd Prawa i Sprawiedli-
wości. Chciał oprzeć się na 
doświadczeniach Holandii, 
gdzie poziom fetoru oce-
niają zespoły ekspertów. 
Nie zdążył jednak wpro-
wadzić pomysłu w życie  
z powodu skróconej kaden-
cji. W 2011 roku powstały 

zręby nowej ustawy, która 
dawała władzom samorzą-
dowym narzędzia prawne 
zmuszające zakłady emi-
tujące uciążliwy zapach do 
modernizacji lub zmiany 
procesu technologicz-
nego. Decydującą rolę  
w postępowaniu w sprawie 
uciążliwości zapachowej 
miałyby odgrywać wizje 
lokalne urzędników z udzia-
łem mieszkańców i (znów) 
ekspertów wyposażonych  
w urządzenia do pomiaru 
stężenia zanieczyszczeń.

Jak podała „Rzeczpo-
spolita” (Wiktor Ferfecki 

„Smród bez regulacji”, 
„Polacy wojują ze smro-
dem” 8.10.2013 r.), założe-
nia do ustawy od początku 
były torpedowane przez 
związki producentów. Pro-
jektowi sprzeciwiały się 
między innymi Krajowa 
Rada Izb Rolniczych, Polski 
Związek Hodowców i Pro-
ducentów Zwierząt Futer-
kowych czy Konfederacja 
Pracodawców Prywatnych 
Lewiatan. Według „Rzecz-
pospolitej” naciski polskich 
przemysłowców miały 
wpłynąć na decyzję o prze-
rwaniu prac nad ustawą. 
Rządowa opozycja nie ma 
co do tego wątpliwości. 

Ministerstwo Środowiska 
zamierza oprzeć się na ist-
niejących przepisach, jednak 
ich skuteczność pozostaje 

wciąż problematyczna,  
o czym mogą się przekonać 
mieszkańcy Piławy Górnej. 
Choć produkcji biomasy 
przy ulicy Groszowieckiej 
od początku towarzyszą 
protesty, firma wzbudza-
jąca tyle emocji cały czas 
prowadzi swoją działalność. 
Największy rozgłos zyskała 
jednak sprawa oprotesto-
wania zakładów byłego 
senatora Henryka Stokłosy 
przez mieszkańców okolic 
Śmiłowa pod Piłą. Zało-
żone przez nich Stowarzy-
szenie Ekologiczne Przy-
jaciół Ziemi Nadnoteckiej  
od lat walczy o ograniczenie 
emisji fetoru z pobliskiego 
przedsiębiorstwa. 

Rząd przerwał prace na ustawą antyodo-
rową. Jak podała „Rzeczpospolita”, mógł 

ulec presji krajowych przedsiębiorców.  

Co z ustawą antyodorową?

Przedsięwzięcie będzie 
realizowane w 2014 roku. 
Celem jest lepsza orga-
nizacja przewozów, 
dostępność biletów i bez-
pieczeństwo pasażerów.  
Na przystankach w powiecie 
dzierżoniowskim, ważnych 
z perspektywy komunikacji 
miejskiej, pojawią się elek-
troniczne tablice. Będą 
informować pasażerów,  
za ile minut przyjedzie 
autobus. Rozbudowany 

system GPS poprawi zaś 
punktualność kursują-
cych autobusów i zwiększy 
kontrolę nad ich kierow-
cami. 

W elektroniczną tablicę 
będzie wyposażony przy-
stanek w Piławie Górnej 
usytuowany na wysokości 
posesji nr 82 przy ulicy 
Piastowskiej. Stanie tam 
też biletomat, a miejsce 
będzie monitorowane. To 
jeden z jedenastu punktów 

w powiecie, gdzie pojawią 
się automaty do sprzedaży 
biletów. Biletomaty będą 
też zamontowane w autobu-
sach. Ze zmiany na pewno 
ucieszą się klienci komu-
nikacji miejskiej, którym 
coraz trudniej dostać bilety 
jednorazowe. Zmniejsza 
się bowiem liczba punktów 
sprzedaży, a bilety, jeśli już 
są dostępne u kierowcy,  
to w wyższej cenie. 

Pasażerowie poczują się 
też bezpieczniej, bo auto-
busy i przystanki będą 
monitorowane. Dane, 
takie jak obraz z kamer 
czy GPS-ów ma zbierać  

i przetwarzać nowoczesny 
komputer. Zakup sprzętu  
i specjalnego oprogramo-
wania będzie jednym ze 
strategicznych wydatków  
w projekcie. Przedsię-
wzięcie jest warte w sumie  
4 miliony złotych. Unia 
Europejska przekaże  
2,8 mln zł dofinansowania. 
Za realizację odpowiada 
Gmina Bielawa, która zarzą-
dza komunikacją miejską w 
powiecie dzierżoniowskim. 
Piława Górna partycypuje 
w kosztach. Nasza gmina 
wstępnie przeznaczyła  
30 tys. zł. Ostateczną kwotę 
poznamy po przetargach.

Gmina Piława Górna uczestniczy w pro-
jekcie zmierzającym do poprawy funk-

cjonowania komunikacji miejskiej na terenie 
powiatu dzierżoniowskiego.

Dobra wiadomość dla pasażerów

Program obchodów:
-godz. 12.00 msza św. w kościele pw. św. Marcina w Piła-

wie Górnej
- po mszy św.  przy udziale pocztów sztandarowych 

nastąpi złożenie kwiatów pod Pomnikiem  Zesłańców 
Sybiru przy kościele. 

Burmistrz Piławy Górnej ma zaszczyt 
zaprosić na uroczyste obchody Naro-

dowego Święta Niepodległości 11 listopada 
2013 roku.  

Obchody Święta 
Niepodległości
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Rolą burmistrza i rady 
miejskiej jest chronić 
mieszkańców przed nie-
uzasadnionym wzrostem 
cen. Oczywiście, kiedy  
podwyżka ma odzwier-
ciedlenie w obowiązują-
cych przepisach, kończą 
się kompetencje władz  
gminy. Dzierżoniow-
ska Spółka z o.o. Wodo-
ciągi i Kanalizacja  
23 sierpnia 2013 roku 
złożyła kolejny wniosek  
o zatwierdzenie taryf dla 
zbiorowego zaopatrzenia 
w wodę i odprowadzania 
ścieków. Podwyżki miałyby 
obowiązywać w Gminie 
Piława Górna od 3 listo-
pada 2013 do 2 listopada  
2014 roku.

Sprawa ciągnie się od 
listopada 2011 roku, kiedy 
spółka po raz pierwszy 
wystąpiła z pismem o pod-
wyżki. Wniosek o zatwier-
dzenie taryf dla zbiorowego 
zaopatrzenia w wodę i 
zbiorowego odprowadzania 
ścieków spółka Wodociągi 
i Kanalizacja składa na 
70 dni przed planowanym 
dniem wejścia nowych cen 
w życie. Dokument musi 
być zweryfikowany przez 
burmistrza pod wzglę-
dem celowości i zasad-
ności podwyżek. Dopiero 
wtedy rada może podjąć 
uchwałę o przyjęciu bądź 
odrzuceniu nowych taryf.  
Na sesji 4 października 
wniosek WiK-u radni 
odrzucili już po raz ósmy. 
Przedsiębiorstwo oczeki-
wało prawie sześćdziesię-
cioprocentowych podwy-
żek… 

Podczas weryfika-
cji wniosku burmistrz 
uwzględniła fakt, iż 
system wodociągowy, jaki 
spółka użytkuje na terenie 
Gminy Piława Górna, sta-
nowi funkcjonalną całość  
z systemem zaopatrzenia  

w wodę miejscowości 
Piława Dolna położonej 
w Gminie Dzierżoniów. 
Ponieważ w skład przed-
siębiorstwa wchodzi system 
wodociągowy zlokalizo-
wany na terenie 6 gmin, 
wezwała spółkę do przed-
stawienia dokumentacji 
potwierdzającej prawidło-
wość rozdziału kosztów  
we wszystkich gminach. 
Niestety, co należy pod-
kreślić, spółka nie podała 
bardzo wielu żądanych 
informacji. Wśród licznych 

nieprawidłowości stwier-
dzono między innymi:
1. Naruszenie art. 24 ust 

3 ustawy ze względu na 
niedołączenie do wniosku 
taryfowego aktualnego 
planu rozwoju i moderni-
zacji urządzeń wodocią-
gowych i urządzeń kana-
lizacyjnych dla gminy 
Piława Górna określonego  
w art. 21 ustawy.

2. Naruszenie § 3 ust.  
1 pkt c oraz § 13 ust. 
2  i 7  rozporządzenia 
taryfowego, ze względu  
na występujące  
w przedstawionej taryfie 
subsydiowanie skrośne, 
w wyniku którego w razie 
uchwalenia zapropono-
wanych taryf  odbiorcy 
z  terenu gminy Piława 
Górna będą ponosić 
koszty odbiorców z miej-
scowości Piława Dolna 
(Gmina Dzierżoniów). 
Wynika to jednoznacznie 
z informacji przedstawio-
nych przez Spółkę w trak-
cie weryfikacji. Przede 

wszystkim z pisma WiK 
z 20 września 2013 r. 
System wodociągowy, 
jaki spółka użytkuje  
na terenie Gminy  
Piława Górna, stanowi 
funkcjonalną całość  
z systemem zaopatrzenia 
w wodę Gminy Dzierżo-
niów. Tak więc wszystkie 
koszty zarówno bezpo-
średnie, jak i pośrednie, 
związane z powyższym 
faktem, powinny być 
dzielone proporcjonalnie 
do ilości sprzedanej wody 
na obie gminy. 

3. Wzrost cen dla zbio-
rowego zaopatrzenia w 
wodę dla gospodarstw 
domowych o 59,84% z 

3,21 zł netto na 5,13 zł 
netto, stawek opłat dla 
wszystkich odbiorców 
usług wodociągowych 
od 8,70% do 65,19% i 
wzrost cen dla zbioro-
wego odprowadzania 
ścieków dla gospodarstw 
domowych o 20,46% z  
3,41 zł netto na 4,11 zł 
netto jest nieuzasadniony 
w szczególności w kontek-
ście stosowanych metod  
alokacji kosztów pośred-
nich, co narusza przepis  
§ 3 pkt lit. b) rozporzą-
dzenia taryfowego. Wnio-
sek nie zawiera jasnego 
uzasadnienia zastoso-
wania wyższych stawek 
w stosunku do poprzed-
niej taryfy, co więcej 
zaproponowane stawki 
są wyższe niż stawki  
w okolicznych gminach u 
tego samego operatora.
Należy podkreślić rów-

nież, że dzierżoniowska 
spółka Wodociągi i Kana-
lizacja zgodnie z Polską  
Klasyfikacją Wyrobów 

i Usług prowadzi dwa 
rodzaje działalności pod-
stawowej. To zaopa-
trzenie w wodę i odbiór  
ścieków. Fakt, że firma 
funkcjonuje na terenie  
6 gmin w żaden sposób 
nie uzasadnia twierdze-
nia, że działalności na 
terenie Piławy Górnej jest 
innego rodzaju niż w przy-
padku pozostałych gmin.  
Wyodrębnienie naszej 
gminy w aspekcie  
kalkulacji taryf powinno  
być rzetelnie uzasadnione 
i udokumentowane obiek-
tywnymi przyczynami  
technicznymi, odzwier-
ciedlającymi koszty nie-
zależne od uwarunkowań 
wewnętrznych przedsię-
biorstwa. Spółka nato-
miast dokonuje tego 
wyodrębnienia w sposób 
sztuczny, bezzasadny.  
Tak duża różnica  
w cenach świadczy o sto-
sowaniu przez Wodo-
ciągi i Kanalizację poli-
tyki zwanej w ekonomii  
dyskryminacją cenową. 
Praktyka różnicowa-
nia ceny tego samego 
dobra świadczy o braku 
poszanowania przepisów  
i tym samym miesz-
kańców Piławy Górnej.  
Niestety znajduje przyzwo-
lenie ze strony właściciela, 
czyli Burmistrza Dzierżo-
niowa, jak i udziałowców 
spółki.

Warto wiedzieć, że 
uchwała podjęta we 
wrześniu 2012 r. została  
utrzymana przez Woje-
wódzki Sąd Administra-
cyjny, jednakże dzierżo-
niowska spółka zaskarżyła ją 
do Naczelnego Sądu Admi-
nistracyjnego. Przedsię-
biorstwo przyjęło podobną 
strategię wobec uchwały  
z grudnia 2012 roku 
i czerwca 2013 roku. 
Zaskarżyło obydwie do 
WSA. Tymczasem gmina 
czeka na rozstrzygnię-
cie NSA. O rezultacie  
postępowania mieszkańcy 
będą powiadomieni.  

Rada Miejska w Piławie Górnej  
po raz ósmy odrzuciła wniosek spółki 

Wodociągi i Kanalizacja o podwyższenie 
opłat za ścieki i wodę. 

Nie zgadzamy się na bezzasadne podwyżki
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„Wielkim kunsztem 
wykazuje się nauczyciel, 
który potrafi sprawić,  
że twórcze wyrażanie siebie 
i nabywanie wiedzy staje 
się źródłem radości”. Sen-
tencją autorstwa Alberta 
Einsteina opatrzone były 
okolicznościowe decy-
zje wręczane przez Bur-
mistrz Zuzannę Bielawską  
z okazji Dnia Eduka-
cji Narodowej. Szefowa 

piławskiego magistratu  
15 października nagrodziła 
6 nauczycielek z placówek 
oświatowych zarządzanych 
przez gminę: Dyrektor 
Gimnazjum im. Zesłańców 
Sybiru Edytę Lisowską 
wraz z nauczycielką Martą 
Sochacką-Pelczar, Dyrek-
tor Przedszkola Publicz-
nego Barbarę Mazur, 
Wicedyrektor Szkoły Pod-
stawowej im. Krzysztofa 

Kamila Baczyńskiego 
Martę Skowrońską-Sowę 
oraz dwie nauczycielki  
z podstawówki: Grażynę 
Żabę i Alicję Listwan. 
Podczas spotkania w urzę-
dzie nauczycielka z piław-
skiego gimnazjum Donata 
Wajda złożyła ślubowanie i 
odebrała Akt Nadania Stop-
nia Awansu Zawodowego 
Nauczyciela Mianowanego. 

Z okazji Dnia Nauczyciela 
burmistrz złożyła wszyst-
kim pracownikom lokalnej 

oświaty najserdeczniejsze 
życzenia wszelkiej pomyśl-
ności, satysfakcji z działań 
na rzecz wspólnego dobra 
oraz zadowolenia z trud-
nej i niezmiernie ważnej 
pracy. Nagrodzonym zaś 
życzyła marzeń, które dają 
się urzeczywistnić, szla-
chetnych pomysłów pod-
szeptywanych przez serce, 
cierpliwości i wytrwałości, 
aby służba wychowankom 
zrodziła wiele szlachetnych 
owoców. 

W urzędzie miejskim 15 października 
odbyło się coroczne spotkanie z okazji 

Dnia Edukacji Narodowej. Był awans na 
nauczyciela mianowanego, a wyróżnieni pra-
cownicy gminnych placówek oświatowych 
odebrali nagrody Burmistrza Piławy Górnej. 

Święto piławskiej oświaty

Prace są zaawansowane. 
Dotychczas objęły zakresem 
m.in. remont konstrukcji  
i wymianę pokrycia dachu, 
roboty ziemne, a także roz-

biórkowe w budynku czy 
rozbiórkę starych instalacji. 
Aktualnie są tynkowane 
elewacje, zaś wewnątrz 
budynku montuje się nowe 

instalacje i wznosi ściany 
wewnętrzne. Powstaje 
nowy układ pomieszczeń. 
Wnętrze jest aranżowane 
dla potrzeb instytucji, 
które mają funkcjonować  
w budynku oraz korzystają-
cych z ich usług mieszkań-
ców Piławy Górnej. Plano-
wany finał robót budow-
lanych to koniec marca  
2014 roku.

Od czerwca bieżącego roku trwają roboty 
budowlane w budynku przy ul. Piastow-

skiej 69 w Piławie Górnej. Trwa realizacja 
drugiego etapu adaptacji obiektu na potrzeby 
urzędu miasta, Gminnego Centrum Informacji 
i Ośrodka Pomocy Społecznej.

Budynek przy ulicy Piastowskiej 69 

Spotkanie nauczycieli z Burmistrz Piławy Górnej

Remont elewacji

Wrocławski oddział Pol-
skiej Spółki Gazownictwa 
w 2012 roku sporządził 
dokumentację wymiany 
dwóch odcinków sieci 
gazowej w Piławie Górnej. 
Firma „Jumar” reprezentu-
jąca spółkę właśnie dostała 
od gminy zezwolenie na 
zajęcie pasa drogowego pod 
budowę nowej sieci z przy-

łączami. Trwa już remont. 
Od 4 października do 19 

listopada mają powstać dwa 
fragmenty instalacji. Krót-
szy obejmuje część ulicy 
Sienkiewicza, rozpoczy-
nającą się skrzyżowaniem  
z ulicą Fabryczną, a koń-
czącą się przy posesji nr 17. 
Liczy 150 metrów długo-
ści. Dłuższy ma 184 metry 
i biegnie ulicą Fabryczną od 
skrzyżowania z Sienkiewi-
cza do ulicy Piastowskiej. 

Nowy odcinek będzie 
poprowadzony pod chod-
nikiem ulicy Sienkiewicza 
przyległym do stacji paliw. 
Na Fabrycznej zaś ma biec 
pod chodnikiem i jezdnią. 
Gazociąg będzie wykonany 
z nowoczesnych, znacznie 
odporniejszych materiałów. 
Dotychczas użytkowany 
jest tak stary, że dalsza 
eksploatacja, wymagająca 

ciągłych napraw, stała się 
zbyt kłopotliwa. Konieczne 
było rozkopywanie drogi, 
a usuwanie awarii wią-
zało się z bardzo częstymi 
w ciągu ostatnich trzech 
lat przerwami w dostawie 
gazu. Budowa nowej sieci 
gazowej średniego ciśnienia 
poprawi komfort użytkow-
ników. Nie będzie zakłóceń 
w dostawach, a ciśnienie 
gazu w domowych kuchen-
kach powinno nieco wzro-
snąć. Na czas remontu gaz 
będzie przesyłany starą 
instalacją. Za tymczasowe 
utrudnienia w imieniu wła-
ściciela instalacji przepra-
szamy użytkowników dróg 
objętych budową sieci i 
mieszkańców okolicznych 
domów. 

Przez ostatnie trzy lata remonty sieci  
gazowej w ulicy Fabrycznej i Sienkiewicza 

stały się trudną do zaakceptowania codzien-
nością. Kilkugodzinne przerwy w dostawie 
gazu i podziurawiona nawierzchnia drogi  
to następstwa powtarzających się awarii.  
Już pod koniec jesieni sytuacja ma się jednak 
poprawić, bo 4 października właściciel  
przystąpił do budowy nowej instalacji. 

Budowa nowej sieci gazowej

Firma remontowa w akcji



W styczniu tego roku 
gmina rozpoczęła realizację 
projektu unijnego „Przed-
szkolaki z Piławy Górnej”. 
Przedsięwzięcie ma wartość 
239.372,40 złotych, a własny 
wkład wyniósł 35.905,86 zł.  
W nowo utworzonym 
oddziale przedszkola dzieci 
korzystają z dodatkowych 
zajęć z języka angielskiego 
i rytmiki, zajęć muzycznych 
„Filharmonia”, a nawet słu-
chają audycji muzycznych 
połączonych z koncertami na 
żywo. 

Z grupy projektowej „Jeży-
ków” w nowym roku szkol-
nym 2013/2014 odeszło  
12 przedszkolaków z rocz-
nika 2008 i rozpoczęło obo-
wiązkowe roczne przygoto-
wanie przedszkolne. Wolne 
miejsce zajęło 5 dziewczy-
nek i 7 chłopców z rocznika 
2009 i 2010. Dwa pierw-
sze tygodnie września były 
poświęcone przyzwyczajaniu 
dzieci do roli przedszkolaka. 

Nauka języka angiel-
skiego odbywa się we wtorek  
i piątek. Trwa 15 minut.  

W projekcie zrealizowano 
już 12 godzin. „Jeżyki” 
uczyły się form powitania 
i pożegnania. Dowiedziały 
się, jak trzeba się przedsta-
wiać i przyswajały w języku 
angielskim nazwy kolorów. 
Poznały również nową pio-
senkę „Red and Yellow”.  
Do nauki języka  
wykorzystywane są zaku-
pione pomoce dydaktyczne. 

Zajęcia z rytmiki są pro-
wadzone w poniedziałek  
i trwają 30 min. To zabawy 
sprzyjające rozwijaniu koor-
dynacji wzrokowo-rucho-
wej oraz ćwiczenia ruchowe  
i naśladowcze. Dzieci  
z nowej grupy poznały już 
piosenkę „Marsz przedszko-
laków” oraz prosty układ 
taneczny „Polka Dziadek”. 
Łącznie w projekcie zrealizo-
wano już 12,5 godz. rytmiki. 

Zajęcia muzyczne „Filhar-
monia” oraz audycje połą-
czone z koncertami odbywają 
się raz w miesiącu. ,,Nutka” 
odwiedziła przedszkole  
23 października. Zabrała 
dzieci na wyprawę do 

,,Muzycznego ZOO”. Żad-
nego zwierzęcia nie można 
było jednak zobaczyć, bo 
było opisane dźwiękiem. 
Przedszkolaki miały odgad-
nąć, jak się nazywa.

Podczas pierwszego powa-
kacyjnego spotkania z Fil-
harmonią Sudecką, 25 wrze-
śnia, dzieci wzięły udział  
w koncercie „Wspomnienia  
z wakacji”. Odbyły muzyczną 
podróż po odległych  
zakątkach krajów bałkań-
skich. Poznały przy okazji 
klarnet, fortepian oraz  
inne niecodzienne instru-
menty. 

Tematem pierwszej w tym 
roku audycji muzycznej była 
muzyka celtycka. Melodie 
i tańce pochodzące z Irlan-
dii, Szkocji i Bretanii, pre-
zentowane 16 października, 
spodobały się „Jeżykom”. 
Dzieci chętne uczyły się 
kilku podstawowych kroków.

W ogródku przedszkol-
nym 5 października odbył 
się zaś „Piknik Rozmaito-
ści”, w którym wzięły udział 
„Jeżyki”. Dzieci z grupy 
unijnej wraz nauczycielką 
wychowania przedszkol-
nego zaprezentowały taniec. 
Wychowanków gorąco 
dopingowali rodzice i dziad-
kowie. 

Wkrótce potem, 25 paź-
dziernika, „Jeżyki” wybrały 
się z rodzicami do parku na 
wspólne zabawy na świeżym 
powietrzu. Okazją był Świa-
towy Dzień Sportu, a celem 
propagowanie aktywnego 
stylu życia i znaczenia ruchu 
w rozwoju młodego czło-
wieka.  Pogoda była wyma-
rzona. Udało się przeprowa-
dzić wszystkie konkurencje, 
jak: przeciąganie liny, rzuty 
kasztanami do celu, drew-
niany berek, slalom, bieg 
w parach czy pokonywanie 
przeszkód. Takie spotkania 
bardzo integrują rodziców  
z dziećmi.

Projekt „Przedszkolaki  
z Piławy Górnej” jest współ-
finansowany przez Unię 
Europejską  ze środków 
Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach Pro-
gramu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki, Priorytet IX. Rozwój 
wykształcenia i kompeten-
cji  w regionach, Działanie 
9.1. Wyrównywanie szans 
edukacyjnych i zapewnienie 
wysokiej jakości usług edu-
kacyjnych  świadczonych  
w systemie oświaty, Pod-
działanie  9.1.1 Zmniejszanie 
nierówności w stopniu upo-
wszechnienia edukacji przed-
szkolnej.

Grupa „Jeżyków” w Przedszkolu Publicz-
nym w Piławie Górnej funkcjonuje dzięki 

projektowi unijnemu realizowanemu przez 
gminę. Od początku nowego roku szkolnego 
dzieci uczestniczyły już w wielu atrakcyjnych 
zajęciach i przedsięwzięciach. 

„Przedszkolaki z Piławy Górnej” 

Tegoroczne pasowanie na 
ucznia odbyło się 14 paź-
dziernika w sali gimnastycz-
nej, pełnej uczniów, zapro-
szonych gości i rodziców. 
Tradycyjnie uroczystość 
rozpoczęto od wprowadze-
nia sztandaru i odśpiewania 
hymnu narodowego. 

Następnie najmłodsi 
uczniowie prezentowali 
wiadomości i umiejętności, 
które już zdobyli. Były to: 
wiedza o naszej ojczyźnie - 
Polsce, bezpieczne porusza-

nie się w różnych miejscach 
oraz odpowiedzi na zada-
wane zagadki. Po pomyśl-
nym przejściu wszystkich 
prób z wielkim przejęciem 
i powagą uczniowie złożyli 
ślubowanie, które odebrała 

Pani Dyrektor Renata Pau-
czuk. 

Każdy pierwszak został 
pasowany wielkim ołów-
kiem na ucznia klasy pierw-
szej. Aktu pasowania doko-
nywały panie: Zuzanna 
Bielawska - Burmistrz 
Miasta, Barbara Mazur 
– Dyrektor Przedszkola 
Publicznego w Piławie 
Górnej oraz Renata Pauczuk 
– Dyrektor naszej szkoły.  
W uroczystości uczestni-
czyły też Przewodnicząca 
Rady Miejskiej w Piławie 
Górnej Halina Przepiórka 
i Dyrektor Gimnazjum im. 
Zesłańców Sybiru Edyta 

Lisowska. Miłym akcen-
tem były życzenia złożone 
pierwszakom przez ich 
rodziców.

Po tym podniosłym 
momencie uczniowie klasy 
2 „b” podarowali pierwsza-
kom „prezent” w postaci 
tańca. Uroczystość prze-
biegała w miłej, rodzinnej 
atmosferze. Widać było, 
jak licznie przybyli na nią 
członkowie rodzin pierw-
szoklasistów z przejęciem 
i sympatią obserwowali 
wysiłki swoich pociech.

J. B.

Pasowanie pierwszoklasistów  
w Szkole Podstawowej  

im. K. K. Baczyńskiego w Piławie Górnej

„Z rąk do rąk podajemy skromnej mądrości dar zwyczajny”

Moment pasowania
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Modelarze z Piławy 
Górnej nigdy jeszcze nie 
brali udziału w tak dużej 
imprezie. Na zawody lataw-
ców zjechał do Świdnicy 
niemal cały Dolny Śląsk,  
z Wrocławiem włącznie. 
Na starcie stawiło się ponad 
osiemdziesięciu zawodni-
ków w obydwu dyscypli-
nach: latawców płaskich  
i skrzynkowych.

Ocena statyczna wypadła 
dla piławian nie najlepiej. 
Zespół miał nawet 30 punk-

tów na minusie. Sędzio-
wie po prostu nie docenili 
żmudnie przygotowywa-
nych konstrukcji. Inaczej 
potoczyły się wydarzenia na 
starcie. 

Wiatr był bardzo kapry-
śny, często zmieniał kieru-
nek, jednak Dawid Kali-
nowski wystartował perfek-
cyjnie. Uzyskał najwyższą 
notę i pierwsze miejsce 
w swojej klasie. Młodsi 
modelarze uplasowali się  
w pierwszej dziesiątce, 

co drużynie dało czwartą 
pozycję. Rekordowa była 
również pula nagród - aż 
900 euro. Dawid otrzymał 

piękny i drogi zestaw do 
majsterkowania. Potrafi 
więc wygrywać także na 
imprezach wysokiej rangi. 

Dawid Kalinowski zwyciężył 5 paździer-
nika w regionalnym konkursie latawców. 

Drużyna z Piławy Górnej w Świdnicy zajęła 
czwarte miejsce. 

Międzynarodowe zawody latawców

W sobotni poranek dopi-
sała nie tylko pogoda, ale 
i goście. Na starcie stawili 
się zawodnicy z Bielawy, 
Dzierżoniowa, Ząbkowic 

Śląskich  i Świdnicy. Kon-
kurs odbył się na terenie 
szkoły podstawowej. 

Sędziowie oceniali naj-
pierw budowę i malowa-
nie latawców. Było na co 

patrzeć. Zawodnicy przy-
wieźli ze sobą ciekawe 
i kolorowe konstrukcje: 
pająki, pajace, różno-
rodne skrzynie, a  nawet 

żaglowce. Wiatr powiał  
i unosił je wysoko... Konkurs  
był poświęcony pamięci 
zmarłego Emila Kozaka, 
mieszkańca Piławy Górnej 
i długoletniego miłośnika 

latawców. Jego rodzina 
ufundowała nawet spe-
cjalny puchar. Grand Prix 
dla najlepszego zawodnika 
odebrał modelarz z Bielawy. 
Na podium stanęli również 
rodzimi sportowcy, Oskar 
Dudek i Mateusz Żłobicki. 
Drużyna z Bielawy zdobyła 
pierwsze miejsce. Drugie 
zajęła Piława Górna, a trze-
cie drużyna z Dzierżoniowa. 
Cieszy przewaga młodych 
uczestników, co lokalnemu 
modelarstwu wróży dobrą 
przyszłość.

Mimo rywalizacji,  
impreza miała miłą, 
rodzinną atmosferę. Były 
kiełbaski, ciastka, ciepła 
herbata i kawa. Nie zabra-
kło żadnego z zaproszonych 

gości. Medale i puchary 
wręczała najlepszym 
zawodnikom Burmistrz 
Piławy Górnej Zuzanna 
Bielawska. Zwycięzcy 
zostali też obdarowani spe-
cjalnymi modelami, któ-
rymi można rozgrywać 
inne zawody zimą. Cate-
ring przygotowali rodzice 
uczestników konkursu wraz 
Edytą Lisowską, Dyrek-
tor Gimnazjum im. Zesłań-
ców Sybiru w Piławie 
Górnej, przy którym działa 
Uczniowski Klub Spor-

towy „Sporty modelarskie  
i rekreacja” i organizato-
rami: Krzysztofem Książ-
kiem, prezesem klubu  
i modelarzem Dawidem 
Kalinowskim. 

Wiatr dopisał i Pierwsze Zawody Lataw-
cowe im. Emila Kozaka w Piławie Górnej 

wypadły znakomicie. Drużynowo zwyciężyła 
Bielawa. Gospodarze zajęli drugie miejsce,  
a trzecie przypadło w udziale ekipie  
z Dzierżoniowa. Imprezę 12 października  
zdominowali młodzi zawodnicy. 

Święto latawca

Laureaci konkursu

Dawid Kalinowski na zawodach w Świdnicy
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Na specjalnie przygoto-
wanym torze goście mogli 

sprawdzić się w wyścigach 
modeli samochodowych. 

Ekipa klubu sportowego 
działającego przy piław-
skim gimnazjum pokazała 
się z najlepszej strony -  
w działaniu. Oprócz pre-
zentacji miniaturowych 
pojazdów demonstrowała 
też zalety modeli latających 
i pływających. Dla młod-
szych sympatyków mode-
larstwa było stanowisko 
do wystrzeliwania rakiet  
i krótkie warsztaty budowy 

szybowców typu rzutek. 
Goście pytali najczęściej  
o materiały. Bardzo intere-
sowali się też nauką stero-
wania modelami samolotów 
RC. Udział w dzierżoniow-
skich prezentacjach organi-
zacji pozarządowych można 
uznać za owocny. Mode-
larskie hobby spotkało się  
z dużym oddźwiękiem,  
a klub utrwalił pozycję  
lokalnego lidera.

Dużym zainteresowaniem cieszyły się 
pokazy modeli zorganizowane w Dzier-

żoniowie przez Uczniowski Klub Sportowy 
„Sporty modelarskie i rekreacja”. Piławscy 
modelarze dobrze wypadli 4 października 
podczas pierwszego Powiatowego Dnia  
Organizacji Pozarządowych.

Modelarze w Dzierżoniowie

Powiatowy Dzień Orga-
nizacji Pozarządowych to 
okazja do bliższego pozna-
nia bogatej oferty lokal-
nych klubów, związków czy 
stowarzyszeń. Na terenie 
Zespołu Szkół Radiotech-
nicznych w Dzierżoniowie 
były występy na scenie, 
pokazy, gry i zabawy dla 
dzieci. Można było kupić 
wyroby rękodzieła arty-
stycznego, a nawet  oddać 

krew czy postrzelać z wia-
trówki. Wśród stanowisk 
wystawienniczych nie 
mogło zabraknąć stoiska 
Środowiskowego Ogniska 
Wychowawczego Towa-
rzystwa Przyjaciół Dzieci 
z Piławy Górnej. Orga-
nizacja już od piętnastu 
lat otaczająca fachową 
opieką młodzież i dzieci z 
terenu gminy dobrze pre-
zentowała się na tle lokal-

nych instytucji trzeciego 
sektora. 

W namiocie można było 
obejrzeć zdjęcia z wyjaz-
dów współfinansowanych 
przez gminę,  kolorowankę 
o Piławie Górnej, zaprojek-
towaną przez podopiecz-
nych codziennie uczęsz-
czających na zajęcia do 
ogniska i prace plastyczne 
wykonane przez nich nie 
tylko podczas wakacji czy 
ferii zimowych spędzanych 
w świetlicy. Oficjalnie ogni-
sko istnieje od 1 września 
1998 roku, czyli daty wpisu 
do krajowego rejestru. Uro-
czystości piętnastolecia 
odbędą się w grudniu w 
świetlicy Środowiskowego 
Ogniska Wychowawczego. 

Organizator imprezy 
Starosta Dzierżoniowski 
Janusz Guzdek uhonoro-
wał działalność piławskiej 
organizacji. Przekazał kie-
rowniczce ogniska Gra-
żynie Motyce życzenia  
i statuetkę upamiętniającą 
piętnaście lat działalności. 
W przeglądzie 4 paździer-
nika uczestniczyły jeszcze 
dwie rodzime organizacje: 
Uczniowski Klub Sportowy 
„Sporty modelarskie i rekre-
acja” oraz Związek Emery-
tów Rencistów i Inwalidów 
z Piławy Górnej. 

Fot. Środowiskowe Ognisko 
Wychowawcze TPD  

w Piławie Górnej, 
Starostwo Powiatowe  

w Dzierżoniowie

W przeglądzie podmiotów trzeciego sek-
tora uczestniczyło 4 października Śro-

dowiskowe Ognisko Wychowawcze z Piławy 
Górnej. Prezentacje organizacji pozarządo-
wych, jakie działają na terenie powiatu dzier-
żoniowskiego, były okazją do uhonorowania 
instytucji od piętnastu lat otaczającej opieką 
dzieci z Piławy Górnej.

Praca świetlicy środowiskowej dostrzeżona

Stoisko TPD

Stoisko piławskiego klubu

Pokazy modeli na torze

Starosta uhonorował kierowniczkę Grażynę Motykę
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Grupa sporo koncertowała 
w ostatnich miesiącach.  
W dzierżoniowskim Prze-
glądzie Zespołów Ludo-
wych z Dolnego Śląska 
brała udział 12 czerwca. Już 
miesiąc później, 14 lipca, 
zaprezentowała się jako 
gwiazda wieczoru podczas 
Przeglądu Zespołów w ząb-
kowickim Stolcu. Z kolei w  

sierpniu wystąpiła dwa razy. 
Grała i śpiewała podczas 
Dożynek Wojewódzkich  
w Otmuchowie oraz w 
Niemczy, na imprezie cha-
rytatywnej. „Górzanie” byli 
też muzycznymi gospoda-
rzami Dożynek w Przerze-
czynie Zdroju 15 września. 

Pod koniec miesiąca 
przez kilka dni zespół 

promował nasz region  
w Międzyzdrojach. 
Dzięki wsparciu Gminy 
Piława Górna uczestniczył  
w Spotkaniach Artystycz-
nych Seniorów od 25 do  
29 września. Impreza cieszy 
się ogromną popularnością 
wśród podobnych zespo-
łów w całym kraju i już 
sam udział jest traktowany 
jako nobilitacja. Jakby było 

mało, Telewizja Wrocław 
15 października zareje-
strowała występ „Górzan”  
w niemczańskim Domu 
Spokojnej Starości. 

Obecnie zespół przygoto-
wuje się do XX Wojewódz-
kich Spotkań Artystycznych 
Klubów Seniora organizo-
wanych 23 listopada przez 
Miejski Ośrodek Kultury  
w Piławie Górnej.

„Górzanie” pracowicie spędzili letni 
sezon. Na zakończenie jesiennego  

zaś przygotowują się do występów w swoim 
mieście. Koncert zespołu podczas  
XX Wojewódzkich Spotkań Klubów  
Seniora będzie ósmym z rzędu  
od 12 czerwca tego roku. 

„Górzanie” na fali

Na scenie w Międzyzdrojach

Święto w ogrodzie bota-
nicznym  miało dwie części. 
Pierwsza należała do zespo-
łów dziecięcych i młodzie-
żowych, które licznie zgro-
madzonej publiczności pre-
zentowały obrzędy kiszenia 
i przetwarzania kapusty. 

Druga była konkursem  
na utwór związany z kapu-
ścianym tematem. „Siwy 
Włos” stanął na wysokości 
zadania. Podczas tak zwanej 
„Biesiady w kapuście” 
wykonał piosenkę do słów 
ułożonych przez Janusza 

Mielnika z zespołu i zdobył 
wyróżnienie. Seniorów  
z Piławy Górnej doce-
niło też jury w konkursie  

na najładniej ubranych 
wykonawców, przyzna-
jąc pierwsze miejsce. 
Warto przypomnieć, że 
odnowiony wizerunek 
grupy to między innymi 
zasługa strojów, jakie  
w ubiegłym roku zafun-
dowała artystom gmina, 
realizująca transgraniczny 
projekt unijny. Atmosfera 
festiwalu była doskonała, 
pogoda piękna, a widownia 
bawiła się wspaniale. „Siwy 
Włos” wrócił do domu zmo-
tywowany do dalszej pracy 
artystycznej.

Piławski zespół „Siwy Włos”  
reprezentował rodzime miasto  

6 października na Trzecim Festiwalu Kapusty  
w Wojsławicach. Zdobył wyróżnienie  
za piosenkę oraz główną nagrodę  
w konkursie na najładniej ubraną grupę.

Z kapustą na wesoło

Nagroda dla zespołu

1.   Otwarcie sesji.
2.   Stwierdzenie kworum.
3.   Przedstawienie porządku 
obrad.
4.   Przyjęcie protokołu 
z sesji w dniu 24.09.2013 r., 
i 04.10.2013 r.
5.   Informacja Burmistrza 
o podjętych działaniach 
między sesjami.
6.   Informacja o realizacji 
uchwał za III kw. 2013 roku.
7.   Informacja Burmistrza 
o złożonych oświadczeniach 
majątkowych za 2012 rok
8.   Informacja Przewodni-
czącej Rady o złożonych 

przez radnych oświadcze-
niach majątkowych za rok 
2012.
9.   Informacja z zakresu 
rozwoju sportu dzieci i mło-
dzieży z wykorzystaniem 
obiektów sportowych gminy 
Piława Górna.
10.   Podjęcie uchwał:
     a)   w sprawie: uchwalenia 
zmiany „Studium uwarunko-
wań i kierunków zagospo-
darowania przestrzennego 
miasta Piława Górna,
     b)    w sprawie: zasad 
sprzedaży lokali mieszkal-
nych i użytkowych w budyn-

kach stanowiących własność 
Gminy Piława Górna,
    c)    w sprawie: określenia 
wysokości stawek podatku od 
nieruchomości oraz wzorów 
formularzy w podatku od 
nieruchomości na 2014 rok,
    d)   w sprawie: określenia 
wysokości stawek podatku 
od środków transportowych,
    e)   w sprawie: wprowa-
dzenia opłaty od posiadania 
psów na 2014 rok, ustalenia 
jej wysokości, określenia 
zasad jej poboru i terminu 
płatności,
    f)   w sprawie: określenia 
wysokości stawek opłaty 
targowej, zasad poboru i ter-
minów płatności, określenia 
inkasentów oraz wynagro-
dzenia za inkaso na 2014 rok,
    g)   w sprawie: obniżenia 
ceny skupu żyta do celów 

wymiaru podatku rolnego 
oraz określenia wzorów for-
mularzy na podatek rolny na 
2014 rok,
    h)   w sprawie: udzielenia 
pomocy finansowej Powia-
towi Dzierżoniowskiemu 
w formie przekazania środ-
ków pieniężnych na dofinan-
sowanie zadań drogowych,
   i)   w sprawie: udzielenia 
pomocy finansowej Gminie 
Bielawa w formie przeka-
zania środków pieniężnych 
na dofinansowanie zadań 
w zakresie lokalnego trans-
portu zbiorowego.
11.   Zapytania i wnioski rad-
nych.
12.   Ogłoszenia i informacje.
13.  Zamknięcie sesji, usta-
lenie terminu następnego 
posiedzenia.

W sali narad urzędu miasta  
28 października odbyła się XLII sesja 

Rady Miejskiej w Piławie Górnej VI kadencji  
z następującym porządkiem obrad:

XLII sesja
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Rozpoczynając konsul-
tacje społeczne w termi-
nie od 23 października 
do 8 listopada 2013 roku 

ankieta udostępniona będzie 
do pobrania dla wszystkich 
zainteresowanych w formie: 
a) elektronicznej na stro-

nie internetowej Urzędu 
Miasta 

b) w wersji papierowej 
w Biurze Obsługi Klienta
Dodatkowo szczegółowe 

ankiety społeczne zostaną 
przekazane do wypełnienia 
do wszystkich jednostek 
organizacyjnych gminy oraz 
organizacji pozarządowych. 
Analiza wypełnionych 
ankiet pozwoli na wyty-
czenie kierunków opra-

cowania strategii. Wypeł-
nione ankiety prosimy  
zwracać w Biurze Obsługi 
Klienta Urzędu Miasta lub 
wrzucając do urny w holu 
Urzędu Miasta. W związku 
z powyższym zwracamy 
się z prośbą do wszystkich 
mieszkańców o czynne 
włączenie się w proces two-
rzenia Strategii Rozwoju 
Gminy.

W związku z rozpoczęciem prac  
związanych z opracowaniem Strategii 

Rozwoju Gminy Piława Górna na lata  
2014-2020 Urząd Miasta w Piławie Górnej 
uprzejmie informuje, że po pierwszym  
spotkaniu Zespołu ds. opracowania Strategii 
Rozwoju Gminy na lata 2014-2020 została 
opracowana ankieta społeczna. 

Ankieta społeczna

W związku z powyższym 
Rada Miejska w Piławie 
Górnej podjęła uchwałę 
Nr 153/XL/2013 z dnia 24 
września 2013 r. w sprawie 
przystąpienia do opraco-
wania Strategii Rozwoju 
Gminy na lata 2014-2020. 
Opracowanie strategii  
wiąże się ze wskazaniem 
kierunków rozwoju gminy, 
kolejnością działań, przy 

jednoczesnym uwzględ-
nieniu możliwości finan-
sowych gminy. W celu 
opracowania ww. strategii 
Burmistrz Piławy Górnej 
Zarządzeniem Nr 101/2013 
powołałaq Zespół ds. opra-
cowania Strategii Rozwoju 
Gminy na lata 2014-2020, 
w skład którego wcho-
dzą  przedstawiciele Rady  
Miejskiej, urzędu miasta, 

instytucji kultury, pomocy 
społecznej, organizacji 
pozarządowych, przed-
siębiorców. Pierwsze 
robocze spotkanie powo-
łanego zespołu odbyło 
się w dniu 18 paździer-
nika 2013 r. w Urzędzie 
Miasta w Piławie Górnej. 
Nadzór merytoryczny  
w ramach bieżącej współ-
pracy z zespołem roboczym 
oraz analizę zgodności  
i kompletności dokumentu 
z obowiązującymi regula-
cjami prawa oraz dokumen-
tami krajowymi i unijnymi 
zapewni zespół ekspertów. 

Proces opracowania stra-
tegii będzie prowadzony 
w sposób otwarty wobec 
obywateli, instytucji i orga-
nizacji, które będą informo-
wane zarówno w sposób 
bezpośredni, jak i pośredni 
o bieżących działaniach 
i pracach związanych  
ze sporządzeniem strate-
gii. Wszystkie informacje  
związane z pracami  
dotyczącymi opracowania 
dokumentu będą dostępne 
na stronie internetowej 
Urzędu Miasta w Piławie 
Górnej.

W związku z zakończeniem terminu  
obowiązywania Strategii Rozwoju  

Gminy Piława Górna opracowanej na lata 
2007-2013, gmina podjęła działania w celu 
opracowania strategii na kolejny okres. 

Strategia Rozwoju Gminy na lata 2014-2020

Informujemy, że wspól-
noty mieszkaniowe budyn-
ków z udziałem gminy po 
raz kolejny w roku 2014 
mogą skorzystać z finan-
sowej pomocy gminy przy 
wykonywaniu remontów 
elewacji budynków miesz-

kalnych w ramach pro-
gramu „Poprawa estetyki 
miasta”.

Priorytetem w roku 
2014 będzie dofinanso-
wanie remontów ścian 
frontowych budynków 
usytuowanych wzdłuż ulicy 

Piastowskiej, co poprawi 
wygląd estetyczny miasta 
oraz przyczyni się do likwi-
dacji istniejącego zagroże-
nia dla ruchu pieszego, spo-
wodowanego odpadającym 
z budynków tynkiem.

Pomoc finansowa ze 
strony gminy - to nawet 
80% wartości zadania. 
Zainteresowane wspólnoty 
mieszkaniowe prosimy  

o zgłaszanie się do  
tut. urzędu miasta, pok.  
nr 15, w terminie do  
dnia 30 listopada 2013 r.  
Zasady oraz wysokość 
udzielonego dofinanso-
wania uzależnione będą  
od ilości otrzymanych  
przez Gminę zgłoszeń  
ze strony Wspólnot Miesz-
kaniowych, dlatego pro-
simy o kontakt.

Dofinansowanie Gminy Piława Górna 
nawet do 80% wartości zadania – remont  

frontowych ścian budynków położonych przy 
ul. Piastowskiej.

Pieniądze dla wspólnot na remont elewacji

Urząd Miasta w Piławie Górnej informuje, że posiada do sprzedaży 3 używane 
zbiorniki wzmocnione na olej opałowy z PE o pojemności 1600 l każdy.  

Wszystkich zainteresowanych ich zakupem, prosimy o pisemne zgłaszanie  
swojej oferty cenowej do dnia 29 listopada 2013 r. Oferty należy składać  

w tut. urzędzie miasta - Biuro Obsługi Klienta pok. nr 2, lub przesłać na adres 
Urząd Miasta ul. Piastowska 29, 58-240 Piława Górna. Zbiorniki można  

obejrzeć, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu  
– tel. 74 8324915.

OGŁOSZENIE
Burmistrz Piławy Górnej 
informuje, że w siedzibie 
Urzędu Miasta w Piławie 

Górnej przy ul. Piastowskiej 
29, został wywieszony do 

publicznej wiadomości 
wykaz nieruchomości prze-

znaczonych do oddania 
w dzierżawę.

W DZIERżAWę
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Po połowie miesiąca 
odeszła pierwsza siedmio-
osobowa ekipa sprzątająca 
teren gminy. Druga, licząca 
dziesięć osób, pożegnała 

się pod koniec paździer-
nika. Pracownicy porząd-
kowi zatrudnieni do robót 
publicznych nie trwonili 

czasu i skrupulatnie wypeł-
niali obowiązki. Niemało 
mieli do zrobienia we wrze-
śniu, a każde zadanie ukoń-
czyli w terminie. 

Najwięcej pracy było przy 
porządkowaniu terenów 
zielonych. Poza koszeniem 
trawy i sprzątaniem terenu 
wokół stawu przy ulicy 
Lipowej, szkolnego boiska 
czy „Orlika” albo porządko-
waniem Parku Miejskiego 
trzeba było jeszcze zaaran-
żować rabatki przed szkołą 
podstawową. Widać, że pra-
cownikom nie brakowało 

cierpliwości ani własnej 
inwencji. 

Na pewno dużo trudu 
kosztowało też porządko-
wanie poboczy po obu stro-
nach ulicy Stefana Okrzei. 
Na całej długości drogi 
zniknęły samosiejki, dzikie 
krzewy, a drzewa mają 
przycięte gałęzie. Trudno 
także nie zauważyć nowych 
tablic do gry w koszy-

kówkę, zamontowanych za 
szkołą. Z tegorocznej pracy 
robotników publicznych 

starsi i młodsi mieszkańcy 
Piławy Górnej mogą być 
zadowoleni.

Choć w październiku skończyły się umowy 
robotnikom publicznym, tempo prac 

porządkowych wcale nie malało. 

Nie próżnują

Pierwszego dnia paź-
dziernika, przy pięknym 
jesiennym słońcu na tere-

nie niemczańskiego parku 
uczniowie szkół podsta-
wowych uczestniczyli  

w Powiatowych Sztafeto-
wych Biegach Przełajo-
wych. W imprezie, której 
organizatorem był miej-
scowy Zespół Szkół, wzięły 
udział cztery drużyny 
dziewcząt i siedem drużyn 
chłopców. Wychowankowie 
Marleny Baranowskiej 
i Krystiana Bieleckiego, 
nauczycieli ze Szkoły 

Podstawowej im. Krzysz-
tofa Kamila Baczyńskiego  
w Piławie Górnej, spisali 
się bardzo dobrze. Dru-
żyna chłopców znalazła się  
na drugim miejscu w powie-
cie dzierżoniowskim. Gra-
tulujemy i życzymy kolej-
nych sukcesów sportowych!

W sztafetowych biegach przełajowych 
piławscy uczniowie zajęli drugie  

miejsce. Na zawody do Niemczy  
1 października przyjechało jedenaście  
drużyn za całego powiatu. 

Sukces biegaczy

Producent podzespołów 
do telewizorów poszukiwał 
chętnych do pracy na nowo 
otwartej nitce produkcyjnej 
w zakładach w Biskupi-
cach Podgórnych. Ofero-
wał zatrudnienie na umowę 

o pracę. Pierwszą umowę 
podpisuje się na 3 mie-
siące. Druga gwarantuje rok 
pracy. Pensja dla operatora 
produkcji to 1600 złotych 
brutto na początek i premie. 
Pracodawca zamierza 

zatrudnić też magazynie-
rów i logistyków wewnętrz-
nych, od których oczekiwał 
wykształcenia zawodowego 
lub średniego technicznego. 
To już czwarty w tym roku 
nabór do LG Innotek prze-
prowadzony w Piławie 
Górnej. Jak podał przedsta-
wiciel firmy, wśród trzy-
dziestu osób, które przyszły 
na giełdę 15 października, 

znalazły się dwie spełnia-
jące wymagania stawiane 
magazynierom oraz sześciu 
przyszłych pracowników 
produkcji. Zaznaczył też, 
że osoby, z którymi firma 
nie podjęła współpracy po 
etapie weryfikacji na gieł-
dzie pracy, mają mniej-
sze szanse przy kolejnym  
naborze. 

Firma LG Innotek 15 października prowa-
dziła w Piławie Górnej nabór na wolne 

stanowiska. Do Gminnego Centrum Informacji 
przyszło trzydziestu zainteresowanych. 

Praca w Biskupicach

Uprzątnięty trawnik

Rankiem do pracy ...

Rabatka

Teren stawu

Tablica do koszykówki
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Sprzedaż lokalu

1. Lokal użytkowy o pow.  
85,54 m² znajdujący się  
w budynku przy ul. Piastowskiej 
40a w Piławie Górnej
-  udział w częściach wspólnych 
budynku i nieruchomości ozna-
czonej nr geodezyjnym 49/1 – 
Obręb Kopanica  - 62,69%
- nieruchomość z łatwym dostę-
pem do obiektów handlowo 
-usługowych, użyteczności 
publicznej, szkoły, przedszkola, 
kościoła, komunikacji miejskiej 
– położony w centrum miasta
-  opłaty roczne z tytułu użyt-
kowania wieczystego gruntu  
w wys. 339,00 zł
-  lokal wyposażony jest  w 
następujące instalacje: elek-
tryczną, wodno - kanalizacjną, 
ogrzewanie  elektryczne,
-  cena wywoławcza nierucho-
mości wraz z udziałem w grun-
cie  – 103. 800,00 zł netto , 
- wysokość wadium -   
10.300,00 zł,
- postąpienie nie mniejsze niż 
1% ceny wywoławczej nieru-

chomości,
- podatek od towarów i usług 
Vat w wysokości obowiązującej  
w dniu sprzedaży,
- nieruchomość wolna jest od 
długów i ciężarów,
- częściami wspólnymi do 
użytku wszystkich właścicieli 
pozostaje: korytarz.

Uwaga:
W przypadku prowadzenia 

prac budowlanych lub adapta-
cyjnych nabywca lokalu jest 
zobowiązany do sporządzenia 
projektu adaptacji lokalu oraz 
uzyskania wszelkich uzgodnień 
i pozwoleń niezbędnych do pro-
wadzenia robót adaptacyjnych.

Przetarg zostanie przepro-
wadzony w siedzibie Zarządu 
Budynków Mieszkalnych Sp.  
z o.o.  przy ul. Piastowskiej 
15a w Piławie Górnej, w dniu  
18 listopada 2013 roku od godz. 
12.00.
Osoby przystępujące do prze-
targu winny wpłacić w kasie 
Zarządu Budynków Mieszkal-

nych Sp. z o.o. przy ul. Piastow-
skiej 15a w Piławie Górnej lub 
przelewem na konto ZBM Sp.  
z o.o. w Piławie Górnej numer: 
67 1090 2301 0000 0177 6984 
ustalone wadium dla nierucho-
mości  najpóźniej w dniu do godz. 
10.00 (godzina dotyczy wadium 
wpłacanego w Kasie ZBM  
Sp. z o.o.). 

Wadium winno być wniesione 
w formie pieniężnej z zaznacze-
niem nieruchomości, dla której 
zostało wpłacone.
Dowód wpłaty lub kserokopię 
przelewu należy okazać komisji 
przetargowej.

Wadium wpłacone przez 
uczestnika, który wygra prze-
targ, zostanie zaliczone na poczet 
ceny nabycia nieruchomości, 
pozostałym uczestnikom zosta-
nie ono zwrócone nie później 
niż przed upływem 3 dni od daty 
zamknięcia przetargu, odwo-
łania przetargu, unieważnienia 
przetargu lub zakończenia prze-
targu wynikiem negatywnym. 
Najwyższa osiągnięta w prze-
targu cena stanowi podstawę 
ustalenia ceny sprzedaży nieru-
chomości.

Nabywca nieruchomości jest 
zobowiązany do podpisania pro-
tokołu z przetargu w terminie 7 

dni od dnia rozstrzygnięcia prze-
targu. 

Termin uiszczenia należno-
ści za nieruchomość z podat-
kiem Vat ustala się najpóźniej 
na 1 dzień przed wyznaczonym 
dniem podpisania umowy nota-
rialnej, jednak nie później niż  
w okresie 1 miesiąca od dnia  
rozstrzygnięcia przetargu. Nie-
dotrzymanie terminu wpłaty ww. 
należności powoduje przepa-
dek wadium, a przeprowadzony 
przetarg czyni niebyłym.

Jeżeli osoba ustalona jako 
nabywca nieruchomości nie 
stawi się bez usprawiedliwienia 
w miejscu i w terminie podanym 
w zawiadomieniu o zawarciu 
umowy sprzedaży, organiza-
tor może odstąpić od zawarcia 
umowy, a wpłacone wadium nie 
podlega zwrotowi.

UWAGA!
Organizator przetargu zastrzega 
sobie prawo jego unieważnienia 
lub odwołania, jeśli wystąpią ku 
temu uzasadnione przesłanki.  

Informacje dotyczące prze-
targu udzielane są w godz. 
10.00 – 14.00 pod nr telefonu 
(074) 8371-288.
Piława Górna, 16 października 
2013 r. do dnia 18 listopada 
2013 r.

Zarząd Budynków Mieszkalnych  
Sp. z o.o. ul. Piastowska 15A,  

58-240 Piława Górna tel/fax. 74 8371-288  
ogłasza przetarg ustny nieograniczony  
na sprzedaż lokalu użytkowego w budynku 
przy ul. Piastowskiej 40a w Piławie Górnej.
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WIEŚCI
Z PIŁAWY GÓRNEJ

Grabienie i utylizacja liści 
kasztanowców z poczwar-
kami szrotówka kasztanow-
cowiaczka to najprostsza  
i najtańsza metoda ograni-
czenia populacji szkodnika. 

Opanowane przez szkod-
nika liście usychają i opa-
dają. Drzewa, próbując 
odzyskać utraconą rów-
nowagę, ponownie kwitną 
jesienią. W naszych warun-
kach klimatycznych kwiaty 
nie mają jednak szans 
na wydanie owoców. Co 
więcej, powtórne kwitnienie 
osłabia drzewa. Zaburzony 
cykl życia drzew powoduje, 
że nie potrafią się one przy-
gotować do nadchodzącej 
zimy - są słabe i często prze-
marzają. Po około 10 latach 
działania szrotówka drzewo 
całkowicie obumiera.

ABY TA METODA 
BYŁA SKUTECZNA 
NIEZBĘDNA JEST 
MASOWA SKALA DZIA-
ŁANIA, DLATEGO TEŻ 
ZACHĘCAMY WŁA-

ŚCICIELI POSESJI DO 
ORGANIZACJI WŁA-
SNEJ AKCJI GRABIE-
NIA OPADAJĄCYCH 
Z KASZTANOWCÓW 
LIŚCI. WYSTARCZY:

1. ZGRABIĆ spod kasz-

tanowców liście, najlepiej 
od razu po ich opadnięciu;

2. ZEBRAĆ liście do 
worków (wypełnione worki 
należy mocno zawiązać!);

3. ZUTYLIZOWAĆ - 
np. paląc lub zakopując pod 
trzydziestocentymetrową 
warstwą ziemi. Zebrane 
liście można również oddać 
do kompostowania, pod 
warunkiem jednak, że kom-
postowisko jest znacznie 
oddalone od kasztanowców. 
Sam kompost uzyskany z 

liści z poczwarkami szro-
tówka należy używać naj-
wcześniej od jesieni następ-
nego roku, używanie go 
wiosną grozi „rozsianiem”  
poczwarek szrotówka  
i umożliwi wylęg motyli 
na wiosnę. NIEWIEL-
KIM NAKŁADEM SIŁ 
KAŻDY MOŻE POMÓC 
DRZEWOM. 

W przypadku niekorzyst-
nych warunków pogodo-
wych grabienie odbędzie się 
w kolejnym dniu.

Ogólnopolska akcja grabienia i utylizacji 
liści kasztanowców zaatakowanych przez 

szrotówka kasztanowcowiaczka – 30 paź-
dziernika „BY NA WIOSNę TWÓJ KASZTANO-
WIEC BYŁ ZDROWSZY”.

Ocal swojego kasztanowca

Zapraszamy o godz. 14:00 do Miejskiego Ośrodka Kultury.


